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پيشگفتار مترجمان
اگر در گذشته ،بیماریهای عفونی علت بسیاری از مرگ و میرها و ناخوشیها بوده است؛
اكنون سبك زندگی ،باور ،نگرش و رفتار افراد ،اين نقش را ايفاء میكند .براساس آمارهای
موجود ،رفتارهای آسیبزننده به سالمتی و شیوه نامناسب زندگی مانند مصرف دخانیات،
تحرک و فعالیت بدنی كم و رژيم غذايی نامناسب منشأ بسیاری از بیماریها از جمله
بیماریهای قلب و عروق اند .روانشناسی سالمت رشتهای جديد و رو به گسترش است و
كاربرد زيادی در حوزههای مختلف بهداشتی در زمینه پیشگیری ،آموزش و مداخالت
سالمتی دارد و زمینههای تحقیقی بسیاری فراروی دانشپژوهان و محققان قرار میدهد.
بخش عمدهی اين كتاب دربردارنده تحقیقات انجامشده در موضوعات مختلف در حوزه
روانشناسی سالمت است كه جهت استفاده دانشجويان و محققان رشتههای روانشناسی،
بهداشت و گروه پزشکی و بهويژه دانشجويان تحصیالت تکمیلی سودمند است .با وجود
راهاندازی دوره تحصیالت تکمیلی در رشته روانشناسی سالمت در ايران ،متأسفانه منابع
بسیار محدودی به زبان فارسی وجود دارد .اين ترجمه كوششی است جهت آشنايی بیشتر
دانشجويان و پژوهشگران با مطالعات انجامشده در اين حوزه از روانشناسی .اين كتاب
همچنین میتواند برای برنامهريزان و مديران امور بهداشتی جهت آشنايی با كارهای انجام
شده در حوزه بهداشت و سالمت در كشورهای توسعهيافته مفید باشد .امید است با ترجمه
اين كتاب توانسته باشیم گامی جهت آشنا كردن عالقهمندان به موضوعات و مطالعات انجام
شده در زمینه روانشناسی سالمت برداشته باشیم.
دکتر عبدالعزیز افالک سیر
دکتر ندا گلشنی

پيشگفتار ویراستاران كتاب
اين سری جديد از كتابهای روانشناسی سالمت ،جهت كمك به پیشبرد مطالعات
تحصیالت تکمیلی در زمینههای روانشناسی ،پرستاری ،پزشکی و پیراپزشکی طراحی شده
است و نیز به منظور پايهريزی روانشناسی سالمت در برنامه آموزشی دوره لیسانس روان-
شناسی تدوين شده است .روانشناسی سالمت به عنوان يك حوزه مطالعاتی به سرعت در
حال رشد است .روانشناسی سالمت عالوه بر كاربرد نظريهها و مدلهای روانشناسی در
حفظ و ارتقای سالمتی و نیز جنبههای شخصی و بین فردی رفتار انطباقی نسبت به بیماری
و ناتوانی ،حوزه عملکرد وسیعی دارد و در آينده نقش مهمی را ايفاء خواهد كرد .بنت و
مورفی در اين كتاب ،از مدلهای پزشکی و آموزشی ارتقای سالمت فراتر رفته ،به نظريه-
های روانشناختی پرداختهاند .در فصلهای آغازين كتاب میانجیهای اجتماعی ،شناختی و
روانشناسی اجتماعی سالمت تعريف شدهاند .به دنبال آن ،شرحی مبسوط از اين مطلب
بیان شده كه چگونه میتوان در شیوه زندگی افراد تغییر ايجاد كرد .همچنین مداخالت
معطوف به جمعیت ارتقای سالمتی معرفی شدهاند كه هدف آنها كاهش وضعیتهايی از
قبیل بیمارهای قلبی ،ايدز و برخی از انواع سرطانهاست .به اين صورت ،رويکرد روان-
شناختی طیف وسیعتری پیدا میكند؛ بدين نحو كه بر تفاوتهای فردی تأكید شده است و
نقش تأثیرات محیطی از قبیل محل كار و محیط خانه نیز مدنظر قرار میگیرد .همچنین به
تأثیر عواملی از قبیل نژاد و وضعیت اقتصادی -اجتماعی بر سالمت توجه شده است .اين
كتاب با طرح ديدگاههای چالشبرانگیز خاتمه میيابد و به مواردی از برنامههای كاربردی و
تحقیقات اجراشدنی ارتقای سالمت توجه میكند.
شیال پین
ساندرا هورن

مقدمه
ارتقای سالمت بر باال بردن سالمت و پیشگیری از بیماری تأكید دارد .تأكید اصلی ارتقای
سالمت از زمان شکلگیری آن بر پیشگیری از بیماریهای جسمی نظیر بیماری رگهای كرونر
و سرطان بوده است .تنها در سالهای اخیر ،ارتقای سالمت به سمت موضوعات مربوط به
سالمت روان گرايش پیدا كرده است .بنابراين ،اين سؤال مطرح میشود كه چرا ارتقای سالمت
موضوع مورد توجه روانشناسان است؟ آيا اين مسئله در حوزهی كار متخصصان بهداشت
عمومی و تعلیم و تربیت نیست؟ اين كتاب سعی دارد به اين سؤالها پاسخ دهد .برای اين كار
ابتدا مفهوم ارتقای سالمت توضیح داده خواهد شده ،آنگاه در مورد اينکه روانشناسی چگونه
میتواند اهداف رسیدن به آن را آسان كند بحث خواهد شد.
تأكید اصلی آموزش سالمت بر تغییر رفتار فرد يا عوامل درونفردی به منظور ارتقاء بهتر
سالمتی بوده است .عوامل درونفردی عبارتند از :نگرشها و باورهايی كه تصور میشود
تعديلكننده رفتار باشند .برای مثال ،تونیس )1990( 1آموزش سالمت را به عنوان هرگونه
فعالیت طرحريزی شده كه سالمت يا بیماری را از راه يادگیری ارتقاء دهد تعريف كرد؛ اين
يادگیری باعث تغییر نسبتا پايداری در قابلیت و كفايت فردی میشود .همچنین ازنظر گرين و
آيورسون ،)1982( 2آموزش سالمت آمیزهای از تجربههای يادگیری است كه جهت آسان كردن
انتخاب ارادی رفتارهايی كه فرد را به سمت سالمتی هدايت میكند ،طراحی شده است.
درمقابل ،سیر تاريخی ارتقای سالمت فراتر از جنبه آموزشی بوده است و شاخصهای
اقتصادی ،محیطی ،اجتماعی و قانونی را جهت باال بردن سالمتی جمعیت دربرمیگیرد .برای
مثال ،گرين و آيورسون ( ،)1982ارتقای سالمتی را آمیزهای از آموزش سالمت و حمايتهای
سازمانی ،اقتصادی و محیطی برای رفتار سوقدهنده به سالمت میدانند .به علت نبود منابع
1. Tonnes
2

. Green & Iverson

درسی كافی در زمینه ارتقای سالمتی و رابطه آن با نظريههای روانشناختی ،اين كتـاب با ارائهی
مباحث كلیدی در سه بخش زير درصدد پاسخ به اين نیاز برآمده است.
طرح كلی كتاب
برنامه ارتقای سالمت به منظور تحقق اهداف خود ،از روشها و اصول علمی زيادی كمك
گرفته است .اگرچه تعیین میزان تأثیر اين عوامل بر ارتقای سالمت كار سادهای نیست ،اين
توافق وجود دارد كه نظريهها و كاربردهای روانشناسی توانسته است بنیان محکمی را برای
پیشبرد و تحقق بعضی از مهمترين برنامههای ارتقای سالمتی فراهم كند (بانتون و مكدونالد،
 .)1992اما ،اغلب برنامههای ارتقای سالمت از اين نظريهها استفاده نکرده يا آن را بهطور
نامناسب به كار گرفتهاند (بانتون و همکاران .)1991 ،اين امر میتواند تا حدی به علت نبود
كتابهای درسی باشد كه در آنها نظريههای روانشناسی با برنامههای ارتقای سالمتی تلـفیق
شـده باشد .اين دقیقا همان چیزی است كه اين كـتاب درصـدد انجام آن است .مـطالب اين
كتاب در چهار بخش ارائه شده است.
بخش اول -ميانجیهای سالمت و رفتارهای سالمتمدار
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بخش اول كتاب شامل دو فصل است .فصل اول ،دربردارنده مطالعاتی است كه ارتباط
رفتارهای پرخطر با بیماری را بررسی میكند .در اين فصل چگونگی تأثیر فرايندهای اجتماعی
و روانشناختی بر روند بیماری و مرگ و میر و نیز رابطه بین سالمتی و فشار روانی بررسی
میشود .فصل دوم ،مروری دارد بر عوامل مؤثر بر ايجاد و حفظ رفتارهای سالمتمدار .اين
فصل برخی الگوهای شناختی -اجتماعی را توصیف و نقد میكند ،همچنین فرايندهای درونی
را كه تصور میشود هدايتكننده رفتار مرتبط با سالمت اند ،شناسايی میكند.
بخش دوم :آسانسازی تغيير فردی

ارتقای سالمتی در سطوح مختلفی اجرا میشود؛ بعضی از برنامههای آن برای افراد تنظـیم شـده
است ،در حالیكه برخی ديگر ،جمعیتها را مورد هدف قرار میدهد .بخش دوم ،به بررسی اين
1. health behaviours

مطلب میپردازد كه چگونه تغییر رفتاری از راه كار بر روی افراد يا گروههـا حاصـل مـیشـود.
فصل سوم ،به توصیف راهبردهای انفرادی پرداخته ،و به بررسی راهكارهـای تغییـر رفتـار از راه
ارائه اطالعات گفتاری ،نوشتاری ،مصاحبههای انگیزشی و مشاورههـای پیچیـدهتـر مـیپـردازد.
مورد اخیر خصوصا بر مدل مشاورهای حل مسئلهی اگان 4تأكید میكند .ايـن فصـل بـا توضـیح
كاملی در مورد مدل اگان به همراه مؤلفههای خاص ديگر در زمینه ترک سـیگار و كنتـرل فشـار
روانی به پايان میرسد .فصل چهارم ،میزان تأثیر عملی اين مـداخالت را بررسـی مـیكنـد و در
اين زمینه بر تحقیقات مبتنی بر مجموعهی پیشگیریهای اولیه و ثانويه تأكید كرده ،بـه برخـی از
اهداف نهايی تغییر رفتار اشاره میكند.
بخش سوم :آسانسازی تغيير در جمعيت

در حالیكه بیشتر نظريههای روانشناسی به منظور تبیین رفتارهای فردی تدوين شده است ،اين
نظريهها كاربرد زيادی نیز در برنامههای جمعیتی جهت تغییر رفتار دارند .بنابراين ،فصلهای
اين بخش به ارتباط نظريههای روانشناسی و برنامههای ارتقای سالمتی در سطوح جمعیت
اختصاص دارد .فصل پنجم ،به بررسی اين مطلب میپردازد كه چگونه اصول روانشناسی بر
عوامل اجتماعی ،محیطی و قانونگذاری جهت تغییر رفتار و ارتقای سالمت تأثیر دارد .در فصل
ششم ،نظريههايی مطرح میشوند كه در مورد استفاده از وسايل ارتباط جمعی و نحوه تأثیر آن-
ها بر نگرش و رفتارند .سپس در فصل هفتم ،برخی از برنامههای مهمتر جمعیتی؛ توصیف
میشود از جمله برنامههايی كه كل جمعیت يك شهر يا محل كار را مورد هدف قرار میدهد.
در قسمت آخر به برخی از فرايندهای اجتماعی و محیطی ،با تأكید ويژه بر تعامالت متقابل
پرداخته میشود ،كه رفتار و سالمت افراد را تحت تأثیر قرار میدهد (بلومر .)1969 ،5در پايان،
لزوم ارتقای سالمت برای بهبود كیفیت زندگی افراد و نه فقط كاهش خطر بیماری مورد بحث
قرار گرفته و نحوه دستیابی به آن مورد توجه قرار میگیرد.
بخش چهارم :مالحظات پایانی
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اين بخش تنها شامل يك فصل است ،با اين حال فصل مهمی است .در اين فصل به برخی از
فرايندهای اجتماعی و محیطی ،با تأكید ويژه بر تعامالت متقابل پرداخته میشود كه رفتار و
سالمت افراد را تحت تأثیر قرار میدهد (بلومر .)1969 ،در پايان ،لزوم ارتقای سالمت برای
بهبود كیفیت زندگی افراد و نه فقط كاهش خطر بیماری مورد بحث قرار گرفته و نحوه دستیابی
به آن مورد توجه قرار میگیرد.
اين كتاب مروری اجمالی بر تحقیقات گسترده و رو به افزايش ارائه میدهد .هر فصل اين كتاب
میتواند بهگونهای شرح و بسط يابد كه به يك تا پنج كتاب تبديل شود .بنابراين ،ما موضوعات را
بهطور خالصه بیان كردهايم و به جای ارائه كل مطالعات انجام شده نمونههايی از برخی تحقیقات
مربوطه را آوردهايم .امید است از خواندن اين كتاب لذت ببريد و عالقهمندی بیشتری به مطالعه در
زمینه برخی از سرفصلها پیدا كنید.

